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Во период од 19-21.10.2016 година

тимот на САРДИЧ МЦ ДООЕЛ, Скопје

присуствуваше во официјална посета

на една од Фабриките на компанијата

GRUNDFOS, GMH4 во Szekesfehevar (на

езерото Балатон), Унгарија која

пуштена во употреба во 2007 та година

и е со големина од 24 000 м2, и во

истата се произведуваат типови на

пумпи за работа со различни видови

на флуиди и со различени

производствени капацитети.

Оваа компанија произведува 50% од

светското производство на пумпи или

во просек 10 милиони парчиња на

годишно ниво.

На оваа посета тимот се запозна со

производната програма на

компанијата, опремата за тестирање

на готовиот производ, системот за

пакување, водење на евиденција и

извештаи за секој единичен производ

како и принципите на спроведување

на ИСО стандардите за квалитетот во

производството и начинот за испорака

на производот до Потрошувачот.

На посетата беше презентиран дел

од асортиманот на пумпи, слични на

оние кои се предвидени за

производството во системот за

Комплекс, Казандол.

Тимот на САРДИЧ МЦ при посетата

во фабриката имаше можност да

лично се увери во спроведување на

процесот на тестирање на пумпа во

центарот за тестирање.

Секоја пумпа пред да се испрати

кај Потрошувачот се тестира во

најмалку три точки.

Центрифугална Пумпа NКG – 150-125

Пумпа NВ – 100-315
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Во Основниот проект за Рударски комплекс за производство на катоден бакар

Казандол, Валандово дел од проектираните градежни објекти вклучуваат набавка и

инсталација на околу 40 (четириесет) различни типови на пумпи, а преку кои се

овозможува транспорт на растворите и течностите во Комплексот за опслужување

производните циклуси на лужење, екстракција и електролиза, а тоа се: Производен

Погон, Пумпна станица 1, Пумпна станица 2 и Систем за водоснабдување со техничка

вода.

Како резултат на бројните

истражувања, информации и анализи

на програмите за производство на

пумпи на реномирани компании околу

вистинскиот избор на производител на

ваков тип на опрема, менаџментот на

САРДИЧ МЦ ДООЕЛ донесе одлука да

изборот и набавката на пумпи за

проектот Казандол е светскиот

производител компанијата ГРУНДФОС.
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Презентација на функционални 

шеми на поврзување на пумпи GRUNDFOS, GMH3 во Székesfehérvár

Презентација во музејот за пумпи 

Ferencvarosh во Будимпешта
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